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 اطالعيه
 !تهاجم جديد جمهوری اسالمی برای  نابودی کارگران 

 
کانون عالی شوراهای اسالمی کار و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمايان در ادامه تهاجمات خود به منافع کارگران ، زحمتکشان و مزدبگيران جامعه 

ر اين مرحله هدفی جز جلب و جذب سرمايه خارجی و شتاب بخشيدن به برنامه و در راستای اجرای برنامه های نئوليبرالی رژيم جمهوری اسالمی که د
 قانون کار را  به امضای مسئوالن بلندپايه خود رساند تا بدين وسيله راه ١٩٩خصوصی سازی ها ندارد در اوايل مهرماه ، پيش نويس آئين نامه اجرای ماده 

اين پيش نويس به عنوان متن نهايي توافق شده به وزارت کار ارسال خواهد . بين المللی بازتر نمايدرا برای سرمايه گذاری های کالن سرمايه های داخلی و 
 .شد تا به تصويب هيات وزيران برسد

عقاد  بر اساس اين آئين نامه جديد کليه کارگاه های توليدی و خدماتی کمتر از ده نفر در سراسر کشور از شمول قانون کار خارج و کارفرمايان برای ان
اين . قراردادهای کار و اخراج کارگران حرف اول و آخر را تنها خود خواهند زد و ديگر هيچ مانع قانونی نيز برای اين چپاول گران وجود نخواهد داشت

ر و تامين اجتماعی در طرح جديد در تکميل قانون خارج شدن کارگران شاغل در کارگاه های کمتر از پنج نفر و کارگاه های قالی بافی از شمول قانون کا
 .دستور کار دولت جمهوری اسالمی قرار گرفته است

تغيير قانون کار در جهت بی حقوق کردن هرچه بيشتر مزدبگيران و به زير تيغ بردن قوانين مربوط به تامين اجتماعی ، شرايط طاقت فرسای زندگی اکثريت 
در عين حال  شروط اوليه صندوق بين المللی پول و بانک جهانی را برای تامين کارگر ارزان و . مردم را که زير خط فقر قرار دارند را تشديد می نمايد 

 ميليون دالر که از سوی بانک ٧٥٥اين مسئله با توجه به قول دريافت وامی به مبلغ . مطيع برای شرکت های بزرگ فراملی را بهتر فراهم خواهد سازد
 . نای عينی تری می يابدجهانی به جمهوری اسالمی داده شده است مع
، مسئوالن درجه اول رژيم وحدت منافع خود را هم چنان حفظ کرده و » خانه از پای بست ويران است « در مقابل کارگران که بارها اعالم کرده اند 

قصيرها را بر سر کارگران ريخته و بيش از هر زمان ديگر آماده اند تا با دادن سخنگويان همه جناح های غالب و مغلوب ، مغضوبين و مقبولين تمام ت
اين . امتيازات هر چه بيشتر به صاحبان سرمايه خارجي و داخلي ، بحران فعلي را تخفيف داده تا  شايد بدين وسيله چند صباحی ديگر به حکومت ادامه دهند

و جذب سرمايه گذاری ها و شتاب بخشيدن به روند خصوصی سازی ها را از جيب خالی کارگران مسئوالن هرگونه سياست و اقدامی را در جهت جلب 
مايه می گذارند و اعالم می دارند که يكي از مهمترين داليل ركود سرمايه گذاري در ايران ، به روابط کار و سرمايه برمی گردد و قانون کار و سلسله 

 .ع عمده در راه سرمايه گذاری و ايجاد اشتغال می باشندمقررات حقوقی در حمايت از کارگران ، مان
 قانون کار فشار ديگری بر کارگران ايران وارد شده و ميليون ها نفر از پوشش حداقل حقوق کار و تامين اجتماعی ١٩٩با تصويب آئين نامه اجرايي ماده 

 .ددمحروم می گردند و بر خيل بی چيزان و بيکاران هر چه بيشتر افزوده می گر
تشكل هاي مستقلي که بتواند . کارگران در برابر چنين تهديدات جدی سرمايه داران و دولت حامی آن ها هيچ سالحی جز مبارزه متشکل و مستقل ندارند

 .در مقابل اين تجاوزات ايستادگی نموده و برای کسب حقوق خود تالش نمايد
ی ، سازمان دهی و فراروياندن اين تشکل ها به نهادهايي سراسری ، سد راه تهاجم سرمايه داران مبارزه  در راه ايجاد تشکل های مستقل کارگری ، هماهنگ

 .و در راستای منافع کل کارگران ايران است
 !در راه ايجاد تشکل های مستقل کارگری بکوشيم _ 

 !چاره کارگران وحدت و تشکيالت است _ 
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